PROJEKT

Załącznik do uchwały Nr XL/674/17
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR ..................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia .................................. 2017
zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich
Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/247/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich (Dz. Urz.
Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 2568) w § 5 w ust. 1, wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem
urządzeń wodnych;”,
2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;”,
3) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa KujawskoPomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60,
132, 1074, 1566 i 1595..

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zakres regulacji dotyczy przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę
Nr X/247/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich.
2. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134,
z późn. zm.):
Art. 23. 2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały
sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór,
ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru
chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24
ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmniejszenie obszaru chronionego
krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, wyłącznie z powodu
bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach
i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.
3. Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają
uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przyrody, projekt uchwały, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały, został przedstawiony właściwym miejscowo radom gmin
z Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich (tj. Rady Miejskiej w Szubinie, Rady
Miejskiej w Żninie) oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
w celu uzgodnienia – niniejszy punkt zostanie uzupełniony po przeprowadzeniu uzgodnień.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy
ekologicznych.
Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich powołano rozporządzeniem nr
9/91 Wojewody Bydgoskiego z 14.06.1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu
chronionego w województwie bydgoskim. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
biorąc pod uwagę zmienione przepisy ustawy o ochronie przyrody, podjął uchwałę
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich, tj. uchwałę Nr VI/106/11
z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego Nr 99, poz. 793). Powyższa uchwała obowiązuje do dnia
dzisiejszego. W 2015 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę
Nr X/247/15 z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior
Żędowskich, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

W powyższej uchwale w wyniku niezamierzonej omyłki pisarskiej błędnie przepisano
treść dwóch zakazów z art. 24 ust. 1 pkt 5, 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. W § 5 ust. 1 pkt 4 uchwały pominięto słowo „przeciwsztormowym”, natomiast
w § 5 ust. 1 pkt 5 uchwały zastosowano niewłaściwą odmianę słów „wodna lub rybacka”.
Powyższa nieścisłość nie miała negatywnego wpływu na czynną ochronę ekosystemów,
a także nie ograniczała rozwoju wspólnot lokalnych i podmiotów gospodarczych na Obszarze
Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich.
W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania korekty treści wskazanych
zakazów zapisanych w tej uchwale zgodnej z aktualnym brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt 5, 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to jest:
„5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem
urządzeń wodnych;”
„6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;”
W dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1688), która dokonała pewnych zmian w ustawie o ochronie przyrody. Zmiana dotyczy
m.in. zapisu art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie przyrody, który uzyskał brzmienie:
„8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;”
W porównaniu z obowiązującą uchwałą zmianie ulega zapis § 5 ust. 1 pkt 4, 5, 7
uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich, co dostosowuje
katalog zakazów do obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.). Należy podkreślić, iż najważniejszą
zmianą w uchwale Nr X/247/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich jest
zniesienie zakazu zabudowy w pasie 100 m od sztucznych zbiorników wodnych. Utrzymany
on zostaje dla rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, chroniąc tym samym
przyrodę okalającą od niekorzystnych przekształceń wynikających z działalności człowieka.
5. Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/247/15 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Jezior Żędowskich umożliwi, zgodne z zapisem ustawowym, przedstawienie
projektu do właściwej miejscowo rady gminy oraz właściwemu terytorialnie regionalnemu
dyrektorowi ochrony środowiska w celu uzgodnienia.

